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	4166 - صافي بن عبد الله أبو سعيد الجمالي، عتيق أبي عبد الله بن جردة
	4167 - عبد الملك بن أبي نضر بن عمر، أبو المعالي الجيلي�������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	4168 - أحمد بن محمد ابن أحمد بن الحسن المذاري، أبو المعالي بن أبي طاهر
	4169 - الحسن بن محمد بن الحسين، أبو علي الراذاني�������������������������������������������������������
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